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ATA DE REUNIÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE 

APOIO 
 

 

Processo n. 57851/22. 

 

Pregão nº 101 / 22. 

 

 

Ref.: Recurso apresentado pela empresa FIVE MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA. 
 

 

Às 11:30 h do dia 18/11/2022, nas dependências da sala onde se 

encontra instalada a Pregoeira e equipe de apoio nomeada através de 

Portaria, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 - térreo- Vila Caldas, 

reuniram-se com a finalidade específica de conhecer e analisar a 

impugnação apresentada pela empresa supra, e dar continuidade à 

formalização do Pregão Presencial acima, que tem por objeto a 

contratação de empresa para registro de preços para aquisição de tiras 

reagentes para testes de glicemia, oriundo do Processo Administrativo 

n.º 54042/ 22. 

 
Lido o recurso e as contrarrazões, observou-se que a empresa FIVE 

MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA insurgiu-se contra a 
classificação da empresa CROMO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA., alegando que o 
produto ofertado pela recorrida não atende as exigências técnicas 
estabelecidas no edital. 

 
 
Encaminhamos o recurso e contrarrazões ao requisitante para que nos 

informasse se as exigências alegadas eram procedentes, e através do 
memorando SMS - Suprimentos nº 197/2022 fomos orientados a 

desclassificação da empresa CROMO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA. por 
descumprimento aos requisitos editalícios. 
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Diante do acima exposto, e baseados no memorando supracitado, a 

Pregoeira e a equipe de apoio, dão provimento ao recurso impetrado 
pela empresa FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., 

e considera a empresa CROMO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA. desclassificada 
para fornecer o objeto da licitação supra. 

 
 
Assim, a Pregoeira e a Equipe de Apoio decidiram por REABRIR A 

SESSÃO NO DIA 22/11/2022 às 15h00, convocando a comparecer as 
empresas classificadas e interessadas para negociação do item do 

Edital. 
 
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se 
lavrou esta ata, sem emendas ou rasuras, que depois de lida e achada 
conforme vai assinada por todos. 

 

Pregoeira e equipe de apoio: 

 

Eidmar Carnuta da Silva - Pregoeira 

 

Equipe de apoio: 

 

Leydiane Ferreira dos Santos 

 

Cleonice Dias de Sousa 

 

Diego Costa Chardua 


